het Nestbericht
C O N C E P T
Nieuw Bergen, 17 februari 2009
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig:
Jos Remmen
Jaap Poels
E Grosveld
Piet Hesen
Nell van Gorp
Frans Custers
Ger Arts
Nel Pingen
Ruud Tönnissen
Jos Jillissen
Afgemeld:

Yvon Simons
Koos Visser
Lia Oomen
Maria Hesen
Nelly Janssen
Wendy Litjens
Lianne Geurts
Huub van Zuylen
Roy van Dyck
Paul de Frankrijker

Annie Peer
Annie Visser
Aline van Mil
Klaas Groot
Wiel Linders
Pierre Litjens
Annie Linders
Sonja Thomson
David Commandeur
Theo van de Maazen

Greet Poels
Math Linders
Roger du Porto
Nellie Groot
Frans v.d. Vight
Knud Gramser
Hennie du Porto
Martin van Mil
Denise Derckx
Henk Peer

Miep Koenen, Jurgen en Sandra van Opbergen, Mia Muller, Bianca en Danny
Rutten, Rik Simons, Silvie Remmen, Stuart Thomson, Tonny en Marian Derckx,
Lennard Rheen, Irma van Dijck, Monique Tönnissen, Tiny en Koos van Gaal,
Alie van Eldik, Dave en Yvonne Krebbers, Annemarie Wijnhoven, Rob en Anja Verstegen,
Tom Stevens, Femke Hoegen en Angelique van Zuylen.

Opening:
Jos Remmen opent de vergadering om 20.10 uur en heet een ieder, maar speciaal de nieuwe leden, van harte
welkom.(25 personen hebben zich afgemeld). Jos verteld dat het zijn laatste vergadering is, een verstandelijke
keuze, maar hoewel hij de hamer wil overdragen aan iemand anders, blijft hij zeker wel betrokken bij de buurtvereniging. Jos geeft aan dat het bestuur kan terugkijken op een tevreden verenigingsjaar, waarbij hij toch
even stil wil staan bij een aantal dingen. Met name het overlijden van Jan Urselmann toch wel een dieptepunt, en
het tegenovergestelde, het 10-jarig bestaan, waar bijna alle leden aanwezig waren.
Ook staat de voorzitter even stil bij het overlijden van Rinie Buddiger, begin van dit jaar.
De jaarvergadering is bedoeld om verantwoording af te leggen over het afgelopen verenigingsjaar, en plannen te
maken voor het komende. Jos blijft hoewel hij aftreedt, wel de hele vergadering voorzitten.
De voorzitter geeft aan dat er na deze vergadering, evenals vorig jaar, gelegenheid is om onder het genot van
een drankje na te praten.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 25-02-2008:
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Jaarverslag bestuur:
Onze voorzitter presenteert het jaarverslag, hieronder volgt een samenvatting:
25-02-2008: Algemene Ledenvergadering in de aula van de brede school
25-05-2008: Wandeltocht
21-06-2008: Jaarlijkse fietstocht met aansluitend de feestavond
24-10-2008: De kletskienkwisavond
28-10-2008: officiële datum 11- jarig bestaan van onze vereniging
30-12-2008: Oudejaarsborrel bij Martin van Mil
Er zijn 5 jeugdactiviteiten geweest waarvan verslag bij de jeugdcommissie.
Er is een kortingsactie voor het Zoo Parc Overloon geweest.
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Het Nestbericht is 4 maal verschenen. Het geboortebord heeft 2x in een voortuin
geprijkt en wel bij Tess en bij Zoë. Het welkomstbord heeft op een aantal adressen gestaan ter verwelkoming
van nieuwe buurt. Naar aanleiding van het overlijden van Jan Urselmann is er een attentiebezoek door een afvaardiging van het bestuur afgelegd. We hebben
4 nieuwe leden verwelkomd.
Er is een aantal maal een attentie overhandigd bij ziekte of verblijf in het ziekenhuis.
Er is een kraamvisite afgelegd namens de vereniging.
Alle leden hebben op hun verjaardag een kaart van het bestuur ontvangen.
Er is 2 maal een extra attentie gegeven aan een 80 jarige.
Het bestuur heeft 7x vergaderd.
De tent heeft een nieuwe opslaglocatie gekregen.
Jaarverslag Jeugd:
Sonja Thomson krijgt het woord
22-03-2008: Paasactiviteit
02-06-2008: Zoopark Overloon
07-11-2008: St maarten knutselmiddag en optocht
21-11-2008: Oudere jeugd Heijderbos
29-11-2007: Sinterklaasactiviteit in de brede school
Financieel verslag:
Ruud Tönnissen reikt het financieel verslag uit en geeft duidelijke uitleg.
Op de vraag waar de KvK bijdrage is, deze staat onder vaste kosten geboekt. Dit is nog door de vorige penningmeester gedaan. Verder zijn er geen vragen.
Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrole heeft dit jaar plaatsgevonden door Tiny van Gaal en
Koos Visser. Het ziet er allemaal keurig uit. Ruud wordt bedankt voor
het correct en overzichtelijk bijhouden van de kas. Voor akkoord werd door Tiny van Gaal en Koos Visser op 21
januari 2008 ondertekend.
Koos leest het verslag voor.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Tiny van Gaal wordt voorzitter, Huub van Zuylen wordt tweede lid en Jos Jillissen wordt reservelid.
Vaststellen contributie 2009
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, de leden gaan hiermee akkoord.
Begroting 2009:
Ruud Tönnissen deelt het overzicht uit en geeft toelichting.
Er komt de vraag waarom er niet gereserveerd wordt. Ruud geeft aan dat dit alleen een boekhoudkundig reserveren is, en dat dit dus geen zin heeft
Bestuursverkiezing:
Jos Remmen is aftredend en niet herkiesbaar.
Theo van de Maazen heeft aangegeven wel in het bestuur te willen, en ook wel voorzitter te willen worden. Dit
wordt door de leden goedgekeurd.
Jos geeft de hamer aan Theo, maar zit deze vergadering nog wel voor.
Ruud Tönnissen is aftredend en herkiesbaar, Hennie du Porto is aftredend en herkiesbaar. Beiden worden herkozen.
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PAUZE
Voorstellen bestuur en vooruitblik 2009:
Jos Remmen bespreekt als volgt:
A.
Gastleden , Pierre en Wendy Litjens hebben aangegeven dat ze graag bij de buurt willen horen. Middels een
stemming wordt dit goedgekeurd door de leden. Zij zijn gastleden geworden.
B.
Er is een nieuw huishoudelijk reglement gemaakt. Dit zat bij de uitnodiging en notulen. De leden worden vriendelijk verzocht dit te bewaren.
C.
Activiteiten kalender, de kalender wordt apart uitgetypt. Met dank aan de leden die mee willen werken aan de
activiteiten. Over de datum van de fietstocht wordt gestemd en deze wordt voorlopig vastgesteld op 6 juni.
D.
De ouderencommissie, Martin van Mil geeft uitleg over de doelstellingen van de ouderencommissie, en roept de
oudere leden nogmaals op tot het opperen van ideeën.
E.
Er is een website waar de foto’s van onze verenigingsactiviteiten opstaan. Het adres staat voorop het Nestbericht, en is http://picasaweb.google.nl/schildersnest
Voorstellen door de leden:
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
Ter plekke geven Theo van de Maazen en Paul de Frankrijker aan wel een website op te willen zetten voor het
Schildersnest. Zij nemen contact op met Roger.
Mededeling:
Jos Remmen zet Hennie du Porto in het zonnetje in verband met het vele, vaak onopvallende, werk dat zij voor
de vereniging doet. Hij noemt met name de verjaardagskaarten die ieder lid krijgt, de bezoekjes bij bijzondere
verjaardagen, ziekte etc. en natuurlijk de boodschappen die ze al jaren doet. Hennie krijgt een zeer verdiend
bloemetje en applaus.
Rondvraag:
Huub geeft aan dat er misschien nog wat bezuinigd kan worden i.v.m. het jaarlijkse feest ( drank in Duitsland
bestellen, Huub kan dit dan meenemen, en we hoeven geen aanhangwagen te huren). Het bestuur geeft aan dat
vorig jaar het probleem was dat de drank besteld was in Duitsland, en dat Huub toen niet kon. Het bestuur had
al besloten de drank voortaan gewoon in Nederland te kopen.
Huub vraagt ook aan of het kopiëren misschien beter gecoördineerd kan worden. Hij kan bij zijn baas voor niets
kopieren, maar niet iedere maand.
Sonja wil namens de vereniging Jos Remmen bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van het Schildersnest. Hoewel we het erg jammer vinden dat hij aftreed, hebben we er ook
begrip voor. Hij krijgt een kadootje en applaus van alle aanwezige leden. Omdat hij net jarig was zingen we ook
nog voor hem.
Sluiting:
Jos Remmen bedankt de leden voor hun komst, wenst Theo veel succes voor de toekomst en sluit de vergadering
om 22.00 uur.
Er wordt nagepraat onder het genot van een drankje.
Secretaris: Sonja Thomson
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